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Objetivos / Competências
Melhorar os conhecimentos dos alunos relativamente à reprodução dos pequenos animais. Principais técnicas reprodutivas nos
canídeos e felídeos: machos e fêmeas. Principais patologias associadas à reprodução destes animais. Últimos avanços nas
tecnologias reprodutivas aplicadas aos pequenos animais, seus potenciais e limitações.
Saber aplicar e interpretar (quando solicitado pelo Médico Veterinário) algumas das técnicas reprodutivas mais utilizadas na clínica
reprodutiva de pequenos animais;
Reconhecer as patologias reprodutivas mais comuns afetas ao sistema reprodutivo de canídeos e felídeos, sinais clínicos
associados e possíveis formas de tratamento;
Identificar e definir as aplicações das novas tecnologias utilizadas em reprodução animal, assim como as suas
vantagens/desvantagens.

Conteúdos programáticos resumidos
Estudar as principais técnicas e patologias reprodutivas em pequenos animais. Conhecer os últimos avanços nas tecnologias
reprodutivas.
TÉCNICAS REPRODUTIVAS: citologia vaginal; vaginografia; técnicas de esterilização e contraceção; avaliação do aparelho genital
masculino; recolha, processamento e avaliação de sémen fresco, refrigerado e congelado; inseminação artificial; diagnóstico de
gestação.
PATOLOGIAS REPRODUTIVAS: tratamento e prevenção da parafimose persistente, patofisiologia e técnicas de tratamento da
hipertrofia prostática e da prostatite, orquite e epididimite, neoplasias testiculares e causas de infertilidade no macho; quistos e
neoplasias ováricas, hiperplasia endometrial quística e piómetra, hipertrofia mamária felina. Ultrasonografia aplicada à
reprodução de pequenos animais.

ÚLTIMOS AVANÇOS: espermiograma, citometria de fluxo, sexagem de espermatozoides, fecundação in vitro, inseminação com
sémen congelado e técnicas embrionárias

Metodologias de ensino e critérios de avaliação
Lecionação de aulas teóricas e práticas, incluindo práticas laboratoriais e em clínica. Serão utilizados diferentes meios audiovisuais,
multimédia, laboratoriais e clínicos. Encorajar‐se‐á a participação ativa dos alunos nas aulas e em possíveis atividades
extracurriculares. Em horas não presenciais (OT), os alunos deverão concluir os protocolos de algumas aulas práticas, e realizar
pesquisa bibliográfica e/ou acompanhamento de casos clínicos que permitam a realização do trabalho final. O estudo das matérias
deverá ser contínuo. A componente de orientação tutória permitirá ao docente acompanhar e auxiliar os alunos no
desenvolvimento das diferentes atividades.
A avaliação dos alunos ordinários será contínua e basear‐se‐á na avaliação do seu desempenho nas aulas, seminários e atividades
extracurriculares. Serão ainda sujeitos a um exame teórico‐prático e terão de realizar um trabalho individual sobre um tema
escolhido/proposto dentro da área da reprodução animal.
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